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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Roman Ioan-Romeo 

Adresă(e) Bloc E1, scara A, etaj 3, strada Cuza–Vodă, cod poştal 615200, Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ       

Telefon(oane) 0233.663.676 Mobil: 0723.721645 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) roman.romeo@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 7 ianuarie 1967 
  

Sex masculin 
 

 

 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 Învăţământ 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1 septembrie 2019 - în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar pentru management instituţional 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Consilierea conducerii unităţilor şcolare din subordine pe probleme de management, rezolvarea 
conflictelor, legislaţie, relaţiile şcolii cu părinţii şi administraţia publică locală.  
- Monitorizarea, implementarea programelor de descentralizare instituţională.  
- Monitorizarea modului de aplicare a măsurilor prevăzute în planurile de acţiuni rezultate în urma 
inspecţiilor şcolare. 
- Coordonarea activității de control managerial intern. 
- Membru/secretar al Consiliul Consultativ al ISJ Neamț, din 2014 şi până în prezent. 
- Membru al Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional - anexa 30 din OMEN nr. 
5557/22.11.2013, comunicare ISJ nr. 13407 din 15.01.2014.  
- Membru al Echipei inter-instituționale antitrafic Neamț, de pe lângă Prefectura Neamţ 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, str. Locotenent Drăghiescu, nr. 4A, Piatra-Neamţ, jud. Neamţ. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

  

Perioada 1 iunie 2014 – 31 august 2019 

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar discipline socio-umane şi activitate extraşcolară 

Activităţi şi responsabilităţi principale   - Organizare, implementare, control-verificare şi comunicare în cele două domenii de competenţă. 
  - Coordonarea şi monitorizarea activităţilor profesorilor de discipline socio-umane şi a consilierilor 
educativi din unităţile de învăţământ din judeţul Neamţ.  
  - Colaborarea cu Consiliul Judeţean al Elevilor Neamț și Asociația Județeană a Părinților Neamț. 
  - Consiliere, implementare, evaluare concursuri și olimpiade şcolare în domeniul științelor socio-
umane, competiții extrașcolare şi sesiuni de referate şi comunicări ştiinţifice.  
  - Coordonare, îndrumare şi consiliere prin activitate de inspecţie şcolară.  
  - Activitate de formare cu profesorii de discipline socio-umane şi consilierii educativi din unităţile de 
învăţământ din judeţul Neamt.  
   - Monitorizarea respectării în teritoriu a legislaţiei generale şi specifice, a ordinelor şi instrucţiunilor 
MEN şi ISJ Neamţ.  
   - Proiectare, planificare şi implementare de activităţi specifice marketingului educaţional.  

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, str. Locotenent Drăghiescu, nr. 4A, Piatra-Neamţ, jud. Neamţ. 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

  

Perioada 1 februarie 2013 -30 iunie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Profesor ½ normă, Inspector școlar proiecte și programe europene, ½ normă. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Educaţie preuniversitară: 
- membru în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Vasile Conta”. 
- coordonatorul Simpozionului Național „Ars Oeconomica”, 
- membru al echipei de implementare al Proiectului Naţional „Perspective tehnice și tehnologice 
în context european” – din 18 aprilie 2008.  
- Membru al Consiliului Consultativ Tehnologii din cadrul ISJ Neamţ 
- Profesor metodist discipline economice. 
- Coordonator cerc pedagogic discipline economice; 
- Consiliere, implementare și evaluare proiecte și programe europene. 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Tehnologic „Vasile Conta” Tg.Neamţ 
str. Slt. Radu Teoharie, nr. 3, Tg.Neamţ, jud. Neamţ 
Inspectoratul Școlar Județean Neamț 
str. Locotenent Drăghiescu, nr. 4A, Piatra-Neamț, jud. Neamţ 

  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Educaţie 

  

Perioada   1 septembrie 2010 – 31 ianuarie 2013 

Funcţia sau postul ocupat    Profesor discipline economice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Educaţie preuniversitară: 
- membru în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Vasile Conta”. 
- coordonator cerc pedagogic discipline economice; 
- coordonator Comisia de Evaluare și Asigurare a Calităţii; 
- coordonatorul Simpozionului Național „Ars Oeconomica”, 
- membru al echipei de implementare al Proiectului Naţional „Perspective tehnice și tehnologice în 
context european” – din 18 aprilie 2008.  
- coordonator implementare programe Junior Achievement, 
- coordonator al colectivului de redacţie al revistei „Contează”. 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Tehnologic „Vasile Conta” Tg.Neamt 
str. Slt. Radu Teoharie, nr. 3, Tg.Neamt, jud. Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   Educaţie 

  

Perioada    1 septembrie 2004 – 31 august 2010 

Funcţia sau postul ocupat    Profesor discipline economice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Educaţie preuniversitară: 
- coordonator cerc pedagogic discipline economice; 
- coordonator de proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare. 
- preşedintele Asociaţiei „Edumond” a Colegiului Tehnic „Ion Creanga”; 
- redactor şef al revistei „Ipoteze” a Colegiului Tehnic „Ion Creanga”; 
- membru al Consiliului de Administraţie al Colegiului Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamţ; 
- membru al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Educaţie; 
- membru al CDI din Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamţ . 
- membru al Consiliului Comunitar Consultativ de protecţie a copilului din cadrul Primăriei Oraşului Tg. 
Neamţ . 

Numele şi adresa angajatorului  Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg.Neamţ,  
  str. Mărăşeşti, nr. 175, Tg.Neamţ, jud. Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

  

Perioada ianuarie 2003 – septembrie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Manager general 
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Activităţi şi responsabilităţi principale  Coordonarea activităţilor specifice firmelor cu obiect de activitate: comercializarea produselor 
alimentare şi nealimentare; 

 Coordonarea activităţilor media; 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Teleinf SRL,  
str. Ion Creangă, nr. 107 D, Tg. Neamţ, judeţul Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Management activitate de comerţ , servicii, telecomunicaţii. 

  

Perioada septembrie 1996 – decembrie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Manager comercial 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Realizarea de contracte comerciale şi urmărirea derulării lor, în domeniile textil  şi alimentar; 

 Activitate de marketing şi promovarea vânzărilor 

Numele şi adresa angajatorului SC Comatix SRL, 
str. Liliacului. nr. 5, Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Management comercial în domeniul producţiei și comerţului cu produse alimentare și nealimentare 

  

Perioada aprilie 1991- august 1996 

Funcţia sau postul ocupat Director comercial 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Realizarea de contracte  comerciale, aprovizionarea și desfacerea de textile, 

 Urmărirea derulării contractelor. 

 Identificarea de pieţe de desfacere. 

Numele şi adresa angajatorului SC Tricotex SRL, 
str. Ştefan cel Mare, nr. 176, Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Producţie si comerţ tricotaje 

  

Perioada iulie 1989 – martie 1991 

Funcţia sau postul ocupat Desenator proiectant 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Desenare și comandă execuţie piese mecanice; 

 Aprovizionare piese și subansamble. 

Numele şi adresa angajatorului SCAPCT Neamţ,  
 str. Radu Teoharie, nr. 12, Tg Neamţ, judeţul Neamţ. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Producţie articole din cauciuc 

  

Educaţie şi formare  

Perioada octombrie 2018 – august 2019  

Calificarea / diploma obţinută Absolvent program master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management organizațional, Etică și transparență în organizații, Metodologia cercetărilor sociale, Valori 
în comunicarea managerială, Filosofia culturii organizaţionale, Consilierea resurselor umane, 
Deontologie organizațională, Practici ăn mediere, Filosofia recrutării, selecției și evaluării personalului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Istorie-Geografie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Post-universitar/Master ”Consilierea și administrarea resurselor umane” 

  

Perioada octombrie 2007 – septembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în marketing. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 ştiinţe economice, marketing educaţional, psihopedagogie şcolară, cercetare sociologică. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „AI Cuza” Iaşi, Şcoala doctorală din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea 
Afacerilor. 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Post-universitar 

  

Perioada septembrie 2005 – martie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent program master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitatea și auditul afacerilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Post-universitar 

  

Perioada Septembrie 1998 – iulie 2002 

Calificarea / diploma obţinută Economist    

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

universitar 

  

Perioada septembrie 1981 - iulie1985 

Calificarea / diploma obţinută Electro-mecanic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Învățământ preuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de Chimie Industrială nr. 2, Oneşti, jud. Bacău. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

preuniversitar 

  

Perioada 10-15.07.2017 

Cursul/programul de formare Program Erasmus+ ”English for Educators and Administrative Staff – A2” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ITC International TEFL Prague 

  

Perioada 12.12.2014-07.03.2015 

Cursul/programul de formare OSCINT pentru Management Educațional Preuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazu” București 

  

Perioada 05-07.2014 

Cursul/programul de formare Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Educației și Cercetării Științifice prin 
implementarea managementului strategic și îmbunătățirea leadership-ului instituției 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

  

Perioada 05-07.2013 

Cursul/programul de formare „Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

  

Perioada 04-05.2013 

Cursul/programul de formare Adeverinţa program de formare „Coordonate ale unui cadru de referinţă în curriculum naţional” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 
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Perioada 09.2012 – 02.2013 

Cursul/programul de formare  „Profesor – evaluator de competenţe profesionale” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic 

  

Perioada 09-12.2012 

Cursul/programul de formare „Asigurarea internă a calităţii” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, în parteneriat cu ARACIP 

  

Perioada 12.2012-01.2013 

Cursul/programul de formare ”Manager financiar” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC INFO Educaţia SRL Iaşi 

  

Perioada 05-07.2012 

Cursul/programul de formare „Didactica Managementului” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

  

Perioada 02-03.2012 

Cursul/programul de formare „Didactica Marketingului” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași 

  

Perioada 01-02.2012 

Cursul/programul de formare  „Abilitare pe curriculum” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Mureş 

  

Perioada 11.2011-06.2012 

Cursul/programul de formare „Metode de învăţare prin firma de exerciţiu”. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic 

  

Perioada 02-03.2011 

Cursul/programul de formare „Cultura inovării şi calităţii” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Bucureşti 

  

Perioada 05-06.2011  

Cursul/programul de formare ”Implementarea standardelor de referinţă” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

  

Perioada 11-12.2011 

Cursul/programul de formare Contabil 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC INFO Educaţia SRL Iaşi 

  

Perioada 01-02.2011 

Cursul/programul de formare ”Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile 

  



Pagina       - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Perioada 11.2010-02.2011 

Cursul/programul de formare ”Instruirea în societatea cunoaşterii” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Siveco România S.A. 

  

Perioada 10.2010-03.2011 

Cursul/programul de formare ”Profesorul – creator de soft educaţional” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Siveco România S.A. 

  

Perioada 09.2009 

Cursul/programul de formare Şcoala de vară ”ECONOMICS FOR LEADERS” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Junior Achievement Romania 

  

Perioada 03-04.2007 

Cursul/programul de formare Formator (Cod COR 241205) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C Super Profesie SRL Piatra-Neamţ 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă română 

Limba  străină  cunoscută engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de integrare în diferite grupuri sociale, competenţe de comunicare, capacitate dezvoltată 
de ascultare, empatie, spirit de echipă, capacitate de autocontrol, toleranţă, responsabilitate în relaţii, 
punctualitate, abilităţi de lucrător în echipă.  
Atenţie, răbdare, onestitate, abilitate de a analiza feed-back-ul primit. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Abilităţi de lider, capacitate de gestionare a grupurilor, spirit de observaţie dezvoltat, capacitate de a 
gestiona conflictele, capacitate de a gestiona timpul, spirit organizatoric, capacitate analitică, experienţă 
în managementul proiectului.  
Competente de planificare şi de a acţiona strategic 

  

Competenţe în domeniul formării 
tehnice/profesionale 

Utilizarea echipamentelor de lucru moderne, folosirea platformelor de instruire.  
Competenţe de analiză cantitativă şi calitativă.  
Organizarea de experimente virtuale ca suport de predare a noţiunilor teoretice de economie si 
marketing 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Abilităţi de lucru cu calculatorul.  
Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher).  
Utilizarea instrumentelor on-line în educaţie etc., dobândite pe parcursul studiului şi participarea la 
diverse programe de formare 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - chitară (ca membru în formaţii artistice, încă din anii de liceu); 
- organizator activități cultural-artistice în învățământul preuniversitar. 

  

Alte competenţe şi aptitudini - activitate de voluntariat (iniţiator și fondator al Asociaţia Prodemocratia); 
  

Permis(e) de conducere        Categoria B – din 1991 
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Publicații și lucrări de cercetare 
științifică 

- „Integrarea în amonte a învățământului liceal – soluția performanței" - aricol apărut în volum 
"Educatie pentru dezvoltare durabilă". Galați, noiembrie, 2008, ISSN 978-973-7629-26-5. 
- „Produsul educațional - o controversă rezolvabilă?!" - articol apărut în volumul "Strategii moderne, 
calitate, perfecționare, formare continuă:, Editura Tipocart, Slatina, 2009, ISBN 978-973-87789-8-6. 
- „Distribuția serviciilor educaționale - o posibilă soluție de promovare a organizațiilor școlare" - 
articol aparut în volumul "Valențe europene în educație", Editura Stef, Iași, 2009, ISSN 1844-4970. 
- „Între raționalitate economică și seducție" - articol apărut în volumul 
"Omul ființă rațională între normalitate și anormalitate", Editura Egal, Bacău, 2009, ISBN 978-973-7649-
87-4. 
- „Marketingul educational în contextul democratizarii organizatiilor scolare" - articol apărut în 
revista Perspective Juridice, nr.2/2009, Iași, ISSN 2066-6196. 
– „Contemporary educational product”, articol publicat în volumul Conferinței "Competencies and 
Capabilities in Education", Universitatea din Oradea, 2009.; 
- „Relațiile publice ale administrației publice locale și promovarea turistică" - articol apărut în 
volumul "Arta de a fi gazadă", Editura Egal, Bacău, februarie 2010,.ISBN 978-606-534-001-6,.  
- „Calitatea achizitiei produselor electronice" - articol apărut în volumul "Perspective tehnice și 
tehnologice în context european" - Editura Egal, Bacău, martie 2010, ISBN 978-973-7649-86-7. 
- „Scoala românească în contemporaneitate" - articol aparut în revista Perspective Juridice, nr.3/2010, 
Iași, ISSN - 2066-6195. 
- „Cei 7 P ai mixului de marketing educational" - articol apărut în volumul "Strategii moderne, calitate, 
perfecționare, formare continuă", Editura Hoffman, Slatina, 2009, ISBN 927-606-8122-27-4. 
- „Cercetarea cerințelor economice și sociale – funcție esențială a marketingului educațional" - 
articol apărut în revista Ipoteze nr 8/iunie 2010, Tg.Neamț - ISBN 1842-5992 
- „Integrarea în amonte și în aval – soluția performanței școlare” – articol apărut în revista „Didactica 
Nova”, nr. 21-22, Editura Didactica Nova, Craiova, 2010, ISSN 1220-322X. 
- „Jocul de rol” – articol apărut în volumul „Ghid de bune practici – Formarea profesorilor de Științe 
tehnologice în societatea cunoașterii”, Editura Ansid, Târgu-Mureș, 2012, ISBN 978-973-8985-30-8, 
- „Protecția consumatorilor – atitudini și priorități” – proiect de educație nonformală – articol 
apărut în volumul „Ghidul metodelor de educație alternativă”, Ungheni, R. Moldova, 2012, ISBN 978-
9975-51-338-8. 
- „Utilitatea totală și marginală în serviciile educaționale preuniversitare” – articol apărut în volumul 
„Ars Oeconomica”, Editura Tehnopress, Iași, 2012,, ISBN 978-973-702-901-0.  
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